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Streszczenie: Jednym z zadań controllingu jakości w odniesieniu do kontroli jest analiza 6 

ewentualnych wad i odchyleń w procesie. Zidentyfikowanie wad w procesie i wprowadzenie 7 
działań doskonalących może wpłynąć na zmniejszenie kosztów jakości w przedsiębiorstwie. 8 
W niniejszym artykule zastosowano metodę FEMA do analizy przyczyn i skutków wad                         9 

w rurze wykorzystywanej w ciepłownictwie w badanym przedsiębiorstwie, a także 10 
przedstawiono koszty jakości związane z zapobieganiem wad, jakie ponosi przedsiębiorstwo 11 
z powodu wystąpienia tych wad, pokazano także jak wprowadzone działania doskonalące 12 

wpływają na redukcję kosztów jakości. 13 

Słowa kluczowe: controlling jakości, koszty jakości, metoda FMEA, doskonalenie 14 

USE OF THE FMEA METHOD FOR PERFORMING CONTROLLING 15 

OF QUALITY  16 

Abstract: One of the tasks of quality controlling in relation to quality control is the analysis 17 
of possible defects and deviations in the process. Identifying defects in the process                          18 

and introducing improvement actions will have an impact on reducing the quality costs in the 19 
company. This article uses the FEMA method to analyse the causes and effects of defects                  20 
in pipe in the examined company, and also presents the quality costs incurred by the company 21 

due to these defects, it also shows how the implemented improvement actions in the FEMA 22 
analysis affect the reduction of quality costs. 23 

Keywords: quality controlling, quality costs, FMEA method, perfecting.  24 
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Coraz częściej w przedsiębiorstwach wykorzystuje się w zarządzaniu jakością controlling 1 

jakości. Controlling jakości w literaturze określany jest jako podsystem zarządzania                        2 

w przedsiębiorstwach, który ma za zadanie wspomaganie i koordynowanie określonych zadań 3 

na etapie planowania, kontroli i sterowania jakością w przedsiębiorstwie (Skrzypek, 2012).               4 

Za pomocą controllingu jakości osoby odpowiedzialne za zarządzanie jakością                               5 

w przedsiębiorstwach mogą koordynować i monitorować tworzenie planów jakości, 6 

prowadzić kontrolę i sterować realizacją tych planów, a także zasilać w informację zadania 7 

związane z controllingiem jakości (Mokrzycka i Kula, 2010) (rys. 1). 8 

 9 

Rysunek 1. Funkcje controllingu jakości (Mokrzycka E., Kula I. 2010) 10 

 11 

Analizując powyższy rysunek (rys. 1) planowanie jakości związane jest z rozpoznaniem                    12 

i ustaleniem celów, oraz wymogów jakościowych z wspomaganiem i koordynowaniem 13 

procesów planowania, ustalaniem planów jakości, tworzeniem systemów planowania                 14 

i kontroli jakości, a także opracowywaniem wskaźników oceny jakości i tworzeniem procedur 15 

postępowania przy planowaniu jakości (Kulikowska, 2013), (Mokrzycka i Kula, 2010). 16 

Do zadań controlling jakości w przypadku kontroli jakości należą: kontrolowanie 17 

wyników, porównywanie otrzymanych wyników z założonymi planami jakości, oszacowanie 18 

wielkości powstałych odchyleń i wad, określenie przyczyn wystąpienia wad i odchyleń                      19 

w procesie, analiza kosztów jakości.  20 

W przypadku sterowania jakością zadania controllingu jakości związane są z analizą 21 

odchyleń od wielkości planowanych, wprowadzanie działań doskonalących                                                   22 

i zapobiegawczych oraz monitorowanie i kontrola tzw. wąskich gardeł. Ostatnią funkcją 23 

controllingu jakości jest zasilanie w informację. Polega to na tym, że w przedsiębiorstwach 24 

należy stworzyć system informacyjny, który dostarczały by informacji potrzebnych                        25 

do realizacji procesów planowania, kontroli i sterowania. System informacyjny musi być 26 

dostoswany do potrzeb odbiorców (Mokrzycka i Kula, 2010).  27 
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Controling jakości w literaturze określany jest jako nowoczesna metoda ułatwiająca 1 

zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Jak już wcześniej wspominano controlling jakości 2 

wspomaga, monitoruje i koordynuje zadania w procesie planowania, kontroli i sterowania 3 

jakością (Nowak, 2011). W przedsiębiorstwach w ramach controllingu jakości przeprowadza 4 

się rachunek kosztów jakości (Kokot-Stępień, 2014). Za pomocą rachunku kosztów jakości 5 

można dokonać oceny sprawności systemu zapewnienia jakości, zidentyfikować słabe strony 6 

systemu jakości, przeanalizować koszty jakości i określić działania mające na celu obniżenie 7 

kosztów wytwarzania wyrobu i poprawę jakości (Nowosielski, 2012; Mokrzycka i Kula, 8 

2010). Informację o kosztach jakości w przedsiębiorstwie uzyskać można za pomocą 9 

wskaźników zarządzania jakością (wskaźnik reklamacji, wskaźnik produktów wadliwych, 10 

wskaźnik liczby wad), natomiast analizę przyczyn powstawania wad w procesie 11 

produkcyjnym i wyrobie, a także analizę zgłoszonych przez klientów reklamacji można 12 

przeprowadzić za pomocą metod i narzędzi zarządzania jakością (Grzenkowicz, 2009; 13 

Zasadzień, 2011).  14 

Koszty jakości w przedsiębiorstwach mogą sięgać 10% obrotów. A.V. Feigenbaum 15 

(1986), uważa że w przedsiębiorstwach, które nie mają wdrożonego TQM udział kosztów 16 

prewencji, kosztów badań i oceny i kosztów związanych z zapobieganiem wad w strukturze 17 

jakości kosztów przedstawia się następująco (Nowosielski, 2010):  18 

 koszty prewencji – 60-70%, 19 

 koszty badań i oceny – 20-25%, 20 

 koszty związane z zapobieganiem wad – 5-10%. 21 

W przedsiębiorstwach, które stosują projakościowe zarządzanie można zaobserwować 22 

zmiany poszczególnych grup kosztów jakości i tak koszty związane z zapobieganiem wad 23 

zmniejszają się do zera (Sadkowski i Kołodziejczuk, 2017). Koszty badań i oceny                          24 

w początkowym etapie rosną, ale po osiągnieciu wysokiego poziomu zarządzania jakością                   25 

w przedsiębiorstwie ich wartość utrzymuje się na stabilnym poziomie. W celu utrzymania 26 

kosztów badań i oceny na stabilnym poziomie potrzebne są monitoring i kontrola wszystkich 27 

działań w przedsiębiorstwie. W przypadku kosztów prewencji to ich wartość rośnie wraz                 28 

z rozwojem zarządzania jakością w przedsiębiorstwie (Krzemień i Wolniak, 2002). 29 

W niniejszym artykule zastosowano metodę FEMA do analizy przyczyn i skutków wad                   30 

w rurze wykorzystywanej w ciepłownictwie w badanym przedsiębiorstwie,                                 31 

a także przedstawiono koszty jakości związane z zapobieganiem wad jakie ponosi 32 

przedsiębiorstwo z powodu wystąpienia tych wad. W ramach jednej z funkcji controllingu 33 

jakości a mianowicie sterowania jakością wprowadzono działania doskonalące                                                                34 

i przedstawiono jak wpłynęły one na redukcje kosztów jakości związanych z zapobieganiem 35 

wad. 36 
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2. Przeprowadzenie analizy FMEA 1 

W badanym przedsiębiorstwie podczas produkcji głównego wyrobu jakim są rury 2 

wykorzystywane w ciepłownictwie w trakcie kontroli jakości wykryto wady. Powstałe wady 3 

powodują wzrost kosztów jakości. Ta zaistniała niekorzystna sytuacja w przedsiębiorstwie 4 

spowodowała, że zdecydowano się na przeprowadzenie analizy FMEA, w celu ustalenia 5 

przyczyn jakie spowodowały powstanie wad w wyrobie. W tablicy 1.1. przedstawiono 6 

rodzaje i ilość wad rur w skali roku. 7 

Tabela 1.1. 8 
Sumy wad poszczególnych elementów rury  9 

Wada płaszcza rury Wada izolacji 
Wada systemu 

alarmowego 
Wada rury właściwej 

29 35 203 19 

 10 

Wady systemu alarmowego w rurze spowodowały zdecydowanie największe koszty                11 

aż 174756,93 tj. 71% wszystkich występujących wad (tab. 1.2). Na drugim miejscu są koszty 12 

wad izolacji 29658,07, nieco mniejsze koszty związane są z wadami rury właściwej 27473,03. 13 

W dalszej kolejności to koszty wad płaszcza rury – 21600,85. Koszty wad poszczególnych 14 

elementów rury przedstawiono w tabeli 1.2
9
.  15 

Tabela 1.2. 16 
Koszty wad poszczególnych elementów rury przed zastosowaniem metody FMEA 17 

Koszty wad płaszcz 

rury [j.p.] 

Koszty wad izolacji 

[j.p.] 

Koszty wad systemu 

alarmowego [j.p.] 

Koszty wad rury 

właściwej [j.p.] 

21600,85 29658,07 174756,93 27473,03 

 18 

Zarówno ilość wad jaki i wielkość kosztów jest zbyt duża i dlatego w celu zmniejszenia 19 

ilości wad i redukcji kosztów przeprowadzono analizę FMEA.  20 

Metoda FMEA umożliwiła zidentyfikowanie czynników wpływających na wystąpienie wad – 21 

uszkodzeń rur. Ocenę ryzyka wystąpienia wad według metody FMEA dokonuje się poprzez 22 

ocenę ryzyka dla każdej przyczyny. Ocena ryzyka obliczana jest za pomocą trzech kryteriów: 23 

W – znacznie skutków wad, P – prawdopodobieństwo wystąpienie wady, R – wykrywalność 24 

wady. Liczby te służą do obliczenia poziomu prawdopodobieństwa ryzyka (WPR).                  25 

Jest to iloczyn liczb W x P x R. Za pomocą tego iloczynu oblicza się poziom 26 

prawdopodobieństwa ryzyka związanego z wystąpieniem wad. 27 

                                                           
9
 Ze względu na potrzebę utajnienia danych, koszty został podane w hipotetycznych jednostkach pieniężnych. 

Rzeczywiste koszty zostały przemnożone o stały wybrany współczynnik. 
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W przypadku omawianych wad rur iloczyn WPR przed wprowadzeniem działań 1 

zapobiegawczych wyniósł dla płaszcza rury – 120, dla wad izolacji – 144, dla systemu 2 

alarmowego – 198 oraz dla wad rury właściwej 72 (tabela 1.3).  3 

Tabela 1.3. 4 
Liczba priorytetowa ryzyka (WPR) dla poszczególnych wad rur przed wykonaniem działań 5 
zapobiegawczych i po ich wykonaniu (Prątnicki K 2008). 6 

Rodzaj wad 
WPR 

Przed Po 

wady płaszcz rury 120 47 

wady izolacji 144 88 

wady systemu alarmowego 198 137 

wady rury właściwej 72 32 

 7 

Zastosowanie metody FMEA do analizy wad w rurach i wprowadzenie działań 8 

doskonalących miało istotny wpływ na ograniczenie kosztów jakości związanych                           9 

z zapobieganiem wad (tab. 1.4). 10 

Tabela 1.4. 11 
Koszty wad poszczególnych elementów rury po zastosowaniu metody FMEA 12 

Koszty wad płaszcz 

rury [j.p.] 

Koszty wad izolacji 

[j.p.] 

Koszty wad systemu 

alarmowego [j.p.] 

Koszty wad rury 

właściwej [j.p.] 

1512,05 2076,06 12232,98 1923,11 

Na podstawie literatury przedmiotu koszty związane z zapobieganiem wad powinny 13 

kształtować się w przedziale 5-10%. W badanym przedsiębiorstwie po zastosowaniu metody 14 

FMEA i wprowadzeniu działań doskonalących koszty te wyniosły średnio około 7%.  15 

 16 

 17 

 18 

3. Podsumowanie 19 
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Badania nad wpływem zastosowania metody FMEA na doskonalenie controllingu 1 

kosztów jakości pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 2 

 zastosowanie metody FMEA przyczyniło się do wprowadzenia działań zapobiegawczych 3 

i zmniejszenie kosztów jakości związanych z zapobieganiem wad, 4 

 spadek kosztów jakości związanych w badanym przedsiębiorstwie wyniósł średnio około 5 

7%, 6 

 wprowadzenie nawet jednej metody zarządzania jakością, w controllingu kosztów jakości 7 

może wpłynąć na spadek kosztów jakości wad i ilości samych wad, 8 

 narzędzia i metody zarządzania jakością może być wykorzystywane we wszystkich 9 

funkcjach controllingu jakości na etapie planowania, kontroli i sterowania jakości,               10 

a także zasilania w informację, 11 

 stosowanie controllingu jakości pozwala na poprawę efektywności i skuteczności 12 

zarządzania przedsiębiorstwem.  13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 
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